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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Souhrnné opakování. 

PS9-2 

127 / A – 1, 2 

128 / A – 4, 5 

129 / A – 6, 7 

 

Obvod a obsah rovinných 

obrazců. 

153 / A- 1, 2, 3, 4 

154 / A – 5, 6, 7, 8 

 

email: viktor.dousa@kamenka- 

celakovice.cz 

Výuková videa: 
 

Slovní úlohy o pohybu 
 

Úlohy o společné práci 
 

Úlohy o směsích 
 

 

 

 Případné další informace budou   
  v Google učebně - 9. A 

 

 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Slovesa – určování slovesné třídy 

Slovesné tvary – procvičování 

Zájmena - opakování 

 

Literatura: 

Literatura mezi světovými válkami: 

Karel Čapek – život a dílo 

Přečti si prezentaci v Google 

učebně a udělej si zápis do 

sešitu. 

Vyplň úkol zadaný v Google 

učebně. 

Vyplň úkol v umimecesky.cz 

 

Napiš si zápis do sešitu 

literatury 

podle prezentace v Google 

učebně. 

Přečti si nebo poslechni ukázku. 

Vypracuj zadaný úkol. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

HRUŠKOVÁ  

Pondělí až pátek 

Unit 2C – Listening and speaking 

Online hodina bude v pondělí 

v 10:00 – odkaz pro připojení 

bude 

v učebně. 

Další úkoly a odkazy najdete 

v učebně. 

ANGLICKÝ 

JAZYK MGR. 

KALINOVÁ 

Monday: Online lesson: Unit 2 

revision (p. 30) 

Tuesday: Online lesson: Unit 2D 

English across the curriculum – 

Podrobnosti a jednotlivé úkoly 

najdete ve své učebně Google 

classroom. 

marketa.kalinova@kamenka- 

celakovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY
https://www.youtube.com/watch?v=evINBmcK_s0
https://www.youtube.com/watch?v=RwrWnmI6JYs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ICT: computers (Student’s book p. 

29) 

Thursday: Progress check 

(Workbook p. 22 and 23) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Téma: 

 Deshalb, aber, und, oder 

 Video Nicos Weg 

klara.havlova@kamenka- 

celakovice.cz 

Google classroom – úlohy 

k procvičení a vypracování. 

RUSKÝ JAZYK Мой дом, моя комната 

- slovní zásoba 

- samostatná práce 

email: lenka.sudova@kamenka- 

celakovice.cz 

Podle zadání v Google učebně 

vypracuj úkol. 

Nauč se novou slovní zásobu. 

DĚJEPIS Protektorát Čechy a Morava 

UČ 76-78 

Online hodina út: 8:55-9:40 

 

Do učebny dám videa k tématu 

 

Zkouším jednoho z tématu 

Válečné zločiny: Genocida, 

holocaust, genocida v Pobaltí 

 

 

ZEMĚPIS Ústecký kraj 

PS 31 UČ 55-57 

Online hodiny: 

9. A út 11:50-12:35 

Budu zkoušet Karlovarský kraj a 

domluvíme se na testu Kraje 

Karlovarský a Ústecký (v týdnu 

od 22. 3. buď ve škole, nebo 

online) 

PŘÍRODOPIS Půdy – vznik půd, půdotvorní 

činitelé 

Přečti si v učebnici text (str. 60 - 

62). 

Setkáme se na online hodině. 

Do sešitu si udělej zápis podle 

prezentace, kterou najdeš v 

Google 

učebně. 

Podívej se na video o půdách. 

Rozhodni se, které vymřelé 

zvíře si 

vybereš ke zpracování do 

prezentace. 

Vypracuj odpověď na otázku, 

která 

je v Google učebně. 
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FYZIKA 1. Pokračujeme v tématu – 

Světelné jevy – Čočky. 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Čočky.pdf 

2. Učebnice fyziky str.110-114 

3. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

CHEMIE 1. Pokračujeme v tématu 

„Organická chemie – Deriváty 

uhlovodíků“- Karbonylové 

sloučeniny 

2. Kontrolní otázky jsou uvedeny 

na konci přílohy, odpovědi 

vypracujte do sešitu. 

 

Váš email: 

jaroslav.janecek@kamenka- 

celakovice.cz 

1. Karbonylové sloučeniny.pdf 

2. Příloha je k dispozici v 

učebně Google classroom 

3. Učebnice chemie str.59-61 

4. Doplňkové video na 

youtube.com viz odkaz 

v učebně Google classroom. 

5. Online výuka podle rozvrhu. 

 

Třídní učitel: Mgr. Hana Altmanová 

 

Jelikož plán na otevření škol je stále v nedohlednu a plány se spíš hroutí, než realizují, 

musíme vzít zavděk novým týdenním plánem učiva. To je jediná jistota, kterou máme. 

Prosím, plňte zadané úkoly a opatrujte se.  

 

 

 

 


